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Д иметоат — універсальний ін�

сектоакарицид контактно�сис�

темної дії, що використовується для

захисту рослин від широкого спектру

шкідників сільськогосподарських

культур (кліщів, попелиці, пилиль�

щиків, листоверток, мілі, трипсів,

п'явиць, клопів, плодожерок та інш.).

Пестицидні препарати на основі

диметоату широко застосовуються у

сільському господарстві України, і

кількість нових препаративних

форм на його основі щорічно збіль�

шується. 

Диметоат входить до складу

близько десяти інсектоакарицидів

[1,2], що зареєстровані на Україні в

основному для обробки посівів зер�

нових злакових культур, зернобобо�

вих, цукрових та столових буряків,

плодових культур та виноградників,

тютюну, хмелю, шовковиці, сморо�

дини (розсадників, маточників), ма�

лини (маточників), а також

насіннєвих посівів овочевих куль�

тур, картоплі, люцерни з нормою

витрат від 0,5 до 3,0 л/га.

Пестицидні препарати на основі

диметоату дуже широко використо�

вуються й на світовому ринку для за�

хисту зернових злакових, овочевих,

бахчевих, цитрусових, плодово —

ягідних та ряду інших сільськогос�

подарських культур [3,4]. 

Питанням, що стосуються

різних аспектів токсичної дії диме�

тоату, присвячена велика кількість

наукових публікацій [5�14]. 

В основі механізму дії на ссавців

багатьох фосфорорганічних пести�

цидів є пригнічення функції

життєво важливого ферменту —

ацетилхолінестерази, що каталізує

гідроліз у нервових тканинах аце�

тилхоліну, який відповідає за пере�

дачу нервового імпульсу. 

За даним FAO/ВООЗ, в

хронічному експерименті NOEL за

загальнотоксичною і антихолінесте�

разною дією становить для собак —

5 ppm (0,2 мг/кг маси тіла в день),

для білих щурів — 1 ppm (0,05 мг/кг

маси тіла в день). Канцерогенна та

тератогенна активність диметоату

не встановлена. Мутагенна ак�

тивність слабко виражена. В Україні

затверджена допустима добова доза

(ДДД) диметоату для людини —

0,0005 мг/кг виходячи з NOEL для

щурів, встановленому у хронічному

експерименті, та коефіцієнту запасу

100 [15].

Репродуктивна токсичність ди�

метоату вивчена на щурах при дії

диметоату в дозах 0; 1;15 і 65 ppm.

Диметоат в дозі 65 ppm призводить

до зниження індексу фертильності,

зменшення кількості тварин в

посліді та приросту маси тіла щурят

[5]. На нашу думку, у проведеному

дослідженні недіючий рівень не бу�

ло встановлено, оскільки аналіз ма�

теріалів цього експерименту

свідчить, що дія диметоату в конце�

нтраціях 1 та 15 ppm також знижує

фертильність дослідних тварин.

Наш висновок підтверджується зак�

люченням комісії FAO/ВООЗ.

Об'єднаною комісією ВООЗ реко�

мендовано встановити ADI димето�

ату на рівні 0�0,002 мг/кг, виходячи з

NOEL за репродуктивними пара�

метрами 1,2 мг/кг, і коефіцієнта без�

пеки 500. Вибір такого високого ко�

ефіцієнту пояснюється тим, що реп�

родуктивна токсичність диметоату

можлива й при більш низьких

рівнях доз (1�15 ppm). Комісією

прийнято рішення щодо не�

обхідності подальшого вивчення

впливу диметоату на репродуктивну

функцію білих щурів [5,7].

Викладене вище, неодноз�

начність існуючих даних щодо

недіючого рівня диметоату за показ�

никами репродуктивної функції [16�

19], нез'ясованість механізмів

вибіркової токсичності на репро�

дуктивну систему, а також інфор�

мація відносно негативного впливу

диметоату на репродуктивну

функцію [7,13,20�24], що накопичи�

лась за останні роки, обумовлюють

необхідність перегляду існуючої в

Україні ДДД диметоату з урахуван�

ням токсичної дії на репродуктивну

систему.

Метою даного дослідження були

подальше дослідження показника

фертильності з вивченням можли�

вого впливу на ендокринну функцію

яєчників самок та сперматологічних

показників у самців білих щурів при

дії диметоату на репродуктивну сис�

тему.

Матеріали та методи досліджень
Дослідження гонадотоксичності

технічного диметоату виконані на

200 самцях та самках щурів Wistar. У

експериментах використані мето�

дичні підходи, що відповідають су�

часним міжнародним вимогам [27�

30], а також бралися до уваги вимо�

ги "Методических указаний по гиги�

енической оценке новых пестици�

дов" [25].

Перед початком експерименту

20,0 г диметоату виробництва фірми

"China Chemical Industrial &

Research Company"( КНР) були

відібрані в щільно закупорену скля�

ну посудину і зберігались в таких са�

мих умовах, що й основна маса да�

ної сполуки. Ця наважка зберігаєть�

ся в архіві лабораторії (табл.1).

Схема експерименту 
Самці щурів Wistar отримували

диметоат щодня, внутрішньошлун�

ково за допомогою зонду в дозах 0;

0,1 та 0,01 мг/кг протягом 10 тижнів.

Після закінчення запланованого

періоду затравки частина тварин

спарювалася з інтактними самками.

На 20�й день вагітності самок зне�

живлювали шляхом розташування їх

у камері з парами диетилового ефіру

для наркозу і в них визначалися по�

казники, які характеризують репро�

дуктивну функцію. 10 самців були

використані для вивчення морфо�

функціональних показників стану

сім'яників.

Самки отримували диметоат в

аналогічному дозовому режимі.

Протягом останніх 2�х тижнів

періоду затравки у самок вивчали

циклічність і тривалість естрального

циклу. Після закінчення вищезазна�

ченого періоду дослідні самок спа�
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рювали з інтактними самцями. На

20�й день вагітності самок знежив�

лювали шляхом розташування їх у

камері з парами диетилового ефіру

для наркозу і в них реєстрували по�

казники, що характеризують стан

функції відтворення.

Всі тварини, що розтинались в

ході експерименту, підлягали ре�

тельному макроскопічному дослід�

женню. У 10 самців із дослідних і

контрольної груп визначали ко�

ефіцієнти відносної маси сім'яників

і придатків і проводили гістологічне

дослідження гонад. 

Тварини. Щури Вістар (самці і

самки) були отримані з ПП "Біо�мо�

дель сервіс".

Для вивчення гонадотоксичної

активності диметоату була отримана

партія тварин: 100 самців і 100 самок

масою від 160 до 190 г для самців і

від 140 до 160 г для самок.

Адаптаційний період продовжу�

вався 12 днів, протягом якого твари�

ни адаптувалися до нових умов і пе�

реходили на раціон віварію Інститу�

ту. За тваринами здійснювали що�

денне спостереження. Перед почат�

ком дії пестициду маса тіла самців та

самок складала 180�210 г та 160 —

180 г відповідно.

Умови утримання тварин. 
Тварини були розміщені в

спеціально обладнаному приміщен�

ні, доступ у яке був обмежений. 

Кімната була забезпечена при�

мусовою вентиляцією (12 обсягів за

годину), яка виключала рецирку�

ляцію повітря. Температуру і віднос�

ну вологість повітря реєстрували

щодня, коливання температури

складали від 20 до 25оС, вологості —

від 40 до 70%. Освітлення було при�

роднім.

Тварини отримували питну воду

без обмеження зі скляних пляшок

місткістю 0,5 літра через скляні на�

садки.

Протягом усього експерименту

щури отримували ad libitum збалан�

сований корм, що містить усі не�

обхідні компоненти.

Кількість тварин в одній клітці

відображена в табл.2.

Затравка досліджуваною речови0
ною. Шлях введення та його три0
валість.

Сполуку, що нами вивчалась,

вводили експериментальним твари�

нам у вигляді свіжеприготованої во�

дяної суспензії щодня, крім суботи та

неділі, внутрішньошлунково за до�

помогою зонду протягом 10 тижнів.

5 груп тварин, що складалися із

однієї контрольної групи і 4

дослідних груп самців та самок (по

20 тварин в кожній групі) отримува�

ли сполуку в різних дозах (табл. 3).

Паралельно з контрольними і

дослідними тваринами утримували�

ся інтактні самці і самки (по 20 шт.),

призначені для спарювання.

Інтактні тварини були також роз�

поділені по групах і промаркировані.

Приготування розчину та його
введення 

Для приготування робочих роз�

чинів робили маточний розчин із

розрахунку 10 мг діючої речовини на

100 мл водного розчину. Розчин для

введення максимальної дози препа�

рату готували щодня ex tempore з

розрахунку 10 мл вихідного маточ�

ного розчину на 100 мл робочої сус�

пензії. Мінімальна доза готувалася з

розрахунку 10 мл розчину макси�

мальної дози на 100 мл розчину

мінімальної концентрації. Робочі

розчини вводили із розрахунку 1 мл

суспензії на 100 г маси тварини

(відповідно до росту тварин

кількість суспензії, яка готувалася,

збільшувалась).

Контрольним тваринам вводили

дистильовану воду з емульгатором

Таблиця 1

Фізико0хімічні властивості диметоату

Показники Характеристика

Чистота диметоату технічного 98%1)

Хімічна назва

ISO: диметоат

JUPAC: 0,0�диметил� S(N�метилкарбамоілметил)�

фосфородитіоат

Емпірична формула: C5H12O3NS2Р

Структурна формула

(СH3ПРО)2РSС2CONHCH3

||

S

Молекулярна маса 229,2

Колір та агрегатний стан
Кристали білого кольору із слабким запахом

меркаптану.

Розчинність (при 20oС).

У водних розчинах — 23,3�25 г/л 

Добре розчинний у більшості органічних

розчинників. 

Стабільність

Стабільний в водних розчинах при рН 2�7; Т50

при рН 9–12 діб; Швидко розпадається. при

температурі вищій за 80oС

1) Згідно з Сертифікатом  фірми�виробника "China Chemical Industrial & Research Company"(КНР) щодо

складу диметоату технічного, 98%, вміст ометоату в досліджуваному технічному продукті не перевищує

0,5%, інших токсикологічно значущих домішок не має, що відповідає специфікації ФАО/ВООЗ [26]



32 СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ТОКСИКОЛОГИИ    1/2007

ОП�7 в еквівалентних кількостях.

Введення здійснювали за допомо�

гою зонду з нержавіючої сталі з оли�

вою на кінці (модифікована голка

для ін'єкцій) діаметром 1,6 мм і дов�

жиною 60 мм, насадженого на ме�

дичний шприц обсягом 2 або 5 мл.

Для корекції кількості розчину

відповідно до збільшення маси тіла

тварин щотижня зважували.

Досліджувані показники
Всіх тварин протягом усього

періоду дослідження щодня обсте�

жували з метою реєстрації будь�яких

ознак реакції на введення досліджу�

ваної сполуки. Дослідних самців зва�

жували щотижня протягом усього

періоду затравки, самок зважували

щотижня до періоду спарювання і на

0, 6, 13 і 20 дні роst соitum. Інтактних

самців зважували 2 рази на місяць,

інтактних самок — щотижня. 

Протягом останніх 2�х тижнів

періоду затравки у дослідних самок

щодня робили вагінальні мазки з

метою цитологічного дослідження

тривалості естрального циклу, час�

тоти та тривалості його окремих

стадій.

Мазки також робили з першого

дня підсаджування інтактних самців

до дослідних самок та дослідних

самців до інтактних самок для виз�

начення моменту спарювання.

Наприкінці запланованого пе�

ріоду затравки з кожної дослідної

групи в довільному порядку відби�

рали по 10 самців, у яких надалі

досліджували показники морфо�

функціонального стану гонад (за�

гальна кількість, кількість рухливих,

нерухомих, патологічних форм

сперматозоїдів, тривалість рухової

активності сперміїв).

10 дослідних самців, що залиши�

лися із кожної групи, спарювали з

інтактними самками, а дослідні сам�

ки — з інтактними самцями. Що�

ранку протягом періоду спарювання

готували вагінальні мазки для кож�

ної самки, що досліджували на на�

явність сперматозоїдів. День вияв�

лення сперміїв у вагінальному вмісті

самки приймали за 0 день вагітності.

Визначали час, що минув з мо�

менту підсажування самців до самок

до моменту встановлення факту

запліднення (тривалість прекоіталь�

ного періоду).

На 20�й день вагітності інтакт�

них самок, спарених із дослідними

самцями та дослідних самок, що за�

вагітніли від інтактних самців, зне�

живлювали вищевказаним методом,

розтинали черевну порожнину, роз�

тинали матку, потім підраховували і

реєстрували для кожної самки: за�

гальну кількість жовтих тіл у яєчни�

ках; кількість місць імплантації;

кількість резорбованих зародків і

плодів;  кількість мертвих плодів;

кількість живих плодів; наявність

грубих аномалій розвитку у плодів

та  середню масу плодів.

Для оцінки репродуктивної

функції тварин визначали індекси

спарювання, зачаття, вагітності і

фертильності.

Усі дослідні самці і самки, що

розтиналися в ході експерименту,

піддавалися макроскопічному обс�

теженню. 

Сім'яники і придатки сім'яників

від 10 дослідних самців з кожної гру�

пи і контрольних самців виділяли і

зважували. Проводили гістологічне

дослідження сім'яників. Статистич�

на значимість міжгрупових роз�

біжностей оцінювали за допомогою

t�критерію Стьюдента.

Результати та їх обговорення 
Самці. Диметоат технічний у

жодній із випробуваних доз не впли�

вав на загальний стан дослідних

самців та не викликав загибелі тва�

рин. Один самець з першої

дослідної групи загинув від інтер�

куррентної інфекції.

Протягом експерименту ди�

наміка маси тіла дослідних тварин

не відрізнялась від такої тварин

контрольної групи (табл.4).

Не виявлено негативного впливу

диметоату на загальну кількість

сперматозоїдів та відносну кількість

(процент) рухливих сперміїв (табл. 5).

Процент патологічних форм сперма�

тозоїдів у дослідних тварин вірогідно

не відрізнявся від контролю. 

Таблиця 2

Максимальна кількість щурів в одній клітці у різні стадії експерименту

Таблиця 3

Дозовий режим сполуки

Стадії дослідження
Кількість тварин

самки самці

Період адаптації 5 5

Затравка 5 5

Вивчення функціональних показників стану гонад 5 5

Спарювання 3 2

Самки до 20�го дня вагітності 3 —

Групи, N Речовина
Дозовий рівень,
мг/кг маси тіла

Кількість тварин

1 (самці) Диметоат тех. 0,1 20

2 (самці) Диметоат тех. 0,01 20

3 (самки) Диметоат тех. 0,1 20

4 (самки) Диметоат тех. 0,01 20

5 Контроль (самки+ самці) Дистильована вода 0,0 40
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Більшість інтактних самок було

покрито дослідними самцями в пер�

шу ж стадію еструсу. У всіх інтактних

самок, що спарювалися з дослідни�

ми самцями з 1�ої та 2�ої груп, вда�

лося досягти спарювання. В конт�

рольній групі у 1 самки спарювання

з контрольним самцем не відбулось.

Значення величини прекоіталь�

ного інтервалу в групі дослідних

самців, що отримували диметоат в

дозі 0,1 мг/кг, значно перевищує цей

Таблиця 4

Динаміка маси тіла (г) самців щурів протягом періоду затравки диметоатом

Тижні
затравки

Статистичні
показники

Доза диметоату , мг/кг м. т.

0,1 0,01 0

0
X

Sx

195,5

2,5

194,0

2,5

194,5

2,3

1
X

Sx 

195,5

3,1

197,5

3,1

196,4

3,2

2
X

Sx 

209,0

4,3

207,5

4,3

210,0

4,0

3
X

Sx 

231,5

6,2

226,5

4,9

234,0

3,8

4
X

Sx 

247,5

6,2

244,0

6,2

238,0

3,1

5
X

Sx 

264,5

6,8

260,3

6,8

258,0

4,9

6
X

Sx 

285,0

8,6

278,8

6,8

269,0

5,5

7
X

Sx 

291,0

7,1

283,5

7,4

275,0

7,3

8
X

Sx 

293,7

6,4

291,3

6,8

297,0

4,3

9
X

Sx 

316,3

5,7

297,0

6,2

315,0

8,1

10
X

Sx 

340,5

4,5

336,5

4,9

328,0

6,9

Таблиця 5

Морфо0функціональні показники стану сім'яників у самців щурів, що зазнали впливу диметоату

Показники
Статистичні
показники

Доза диметоату , мг/кг м. т.

0,1 0,01 0,0

Загальна кількість

сперматозоїдів, млн.

X

Sx ±

9,43

0,7

8,4

0,8

9,9

0,6

Кількість рухливих

сперміїв, млн.

X

Sx ±

2,87

0,5

2,7

0,4

2,1

0,2

% рухливих

сперматозоїдів 

X

Sx ±

30,8

4,6

31,7

5,5

22,0

2,1

% патологічних форм
X

Sx ±

1,2

0,3

1,4

0,4

1,4

0,1

Тривалість рухової

активності сперміїв, хв.

X

Sx ±

351,0

6,5

335,0

9,7

345,0

8,8

Маса сім'яників, г
X

Sx ±

3,3

0,1

3,2

0,1

3,2

0,1

Маса придатків, г
X

Sx ±

0,61

0,02

0,61

0,02

0,58

0,01

Коефіцієнт відносної

маси сім'яників

X

Sx ±

9,2

0,2

9,5

0,6

9,4

0,2

Коефіцієнт відносної

маси придатків

X

Sx ±

1,74

0,06

1,81

0,04

1,70

0,06
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показник в контролі. Цей факт є

наслідком порушення циклічності

естрального циклу в інтактних самок.

Запліднююча здатність самців та

їх плодовитість, які визначали за

індексами зачаття і фертильності

інтактних самок, знаходяться на од�

ному рівні з контролем (табл. 6).

Дві самки в першій групі і три в

другій групі спарились з самцями,

але не завагітніли, в той час як в

контрольній групі завагітніли всі

запліднені самки, але вказані зміни

не були статистично значимими.

Кількість живих плодів у дослід�

них групах, число загиблих до і після

імплантації зародків, а також процент

доімплантаційної загибелі вірогідно

не відрізнялися від рівня контролю. 

Маса тіла плодів змінювалася в

межах фізіологічних коливань та в

дослідних групах вірогідно не

відрізнялася від контролю. 

Аналіз результатів досліджень

репродуктивної функції інтактних

самок дозволив зробити висновок,

що диметоат не впливає на репро�

дуктивну здатність спарених із ними

дослідних самців (табл. 6). 

Макроскопічне обстеження

сім'яників і придатків у тварин, що

зазнали впливу диметоату, не вияви�

ло видимої патології цих органів. Не

спостерігалося відхилень у величині

абсолютної і відносної маси tеstеs та

придатків сім'яників. 

Самки. Диметоат не впливав на

загальний стан і масу тіла самок, що

отримували препарат. Загибелі тва�

рин в дослідній та контрольній гру�

пах не спостерігалось.

Протягом 2�х тижневого періоду

спостереження за естральним цик�

лом у самок дослідних груп не

відзначалося значних відхилень у

частоті і тривалості естрального

циклу і кожної його стадії (табл. 7).

Більшість дослідних самок пер�

шої групи спарилося з інтактними

самцями в першу ж стадію еструса.

Величина тривалості прекоітально�

го інтервалу в дослідних групах зна�

ходилася в межах фізіологічних ко�

ливань і вірогідно не відрізнялася

від контролю (табл. 7).

Величини індексів спарювання та

вагітності в усіх групах тварин, що

отримували диметоат, вірогідно не

відрізнялись від контролю. Однак

здатність до зачаття та фертильність у

самок, що отримували диметоат в

дозі 0,1 мг/кг, були достовірно нижчі,

ніж у контрольних тварин (табл. 8).

Як свідчать наведені дані, 5 са�

мок з першої підгрупи не завагітніли

після встановлення факту спарю�

вання. В другій дослідній групі одна

самка, що спарилась з інтактним

самцем, не завагітніла. В конт�

рольній групі всі самки, що були

запліднені самцями, завагітніли.

У першій групі дослідних самок

зареєстрована лише тенденція до

зниження кількості живих плодів у

посліді (табл. 8).

Середня маса тіла плодів вияви�

лась найбільшою в дослідній групі

самок, що отримували найбільшу до�

зу диметоату, а в другій групі

дослідних тварин маса тіла плодів бу�

ла достовірно нижчою, ніж в конт�

ролі (табл. 8). Однак в даному випад�

ку цей показник не можна розгляда�

ти окремо від такого критерію, як се�

редня кількість плодів в посліді.

Інтегральний показник, що об'єднує

ці дві величини — загальна маса

плодів у посліді, показує, що в 2

дослідній групі цей показник пере�

вищує аналогічний показник в

першій групі дослідних тварин і

навіть в контролі, хоча ця відмінність

не досягає вірогідного рівня.

Таблиця 6

Сумарні показники стану репродуктивної функції самок щурів, спарених із самцями, 
що отримували диметоат

Показники
Статистичні
показники

Доза диметоату , мг/кг м. т.

0,1 0,01 0,0

Тривалість прекоітального інтервалу, дні X 6,5 3,1 3,9

Індекс спарювання, % X 100 100 95

Індекс зачаття, % X 90 85 100

Індекс фертильності, % X 90 85 95

Індекс вагітності, % X 100 100 100

Кількість жовтих тіл
X
Sx

13,4
0,7

12,4
0,7

12,2
0,6

Кількість живих плодів у приплоді
X
Sx

10,4
0,6

9,3
0,7

9,4
0,5

Число загиблих до імплантації зародків
X
Sx

2,55
1,1

2,65
0,7

2,16
0,4

Доімплантаційна загибель, %
X
Sx

19,0
5,1

21,4
5,0

17,5
3,4

Число загиблих після імплантації

зародків, плодів
X
Sx

0,50
0,06

1,00
0,3

0,63
0,13

Постімплантаційна загибель, %
X
Sx

3,7
0,6

8,1
1,5

4,9
1,2

Загальна маса плодів в посліді, г
X
Sx

42,6
2,2

37,2
2,6

39,5
1,9

Середня маса плодів, г
X
Sx

4,1
0,1

4,0
0,1

4,2
0,1
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При макроскопічному обсте�

женні дослідних вагітних самок, що

були забиті наприкінці експеримен�

ту, ніяких змін, пов'язаних із впли�

вом препарату, не виявлено. У са�

мок, що не завагітніли, при макрос�

копічному обстеженні також не ви�

явлено змін внутрішніх органів.

Таким чином, аналізуючи ре�

зультати проведених досліджень

можна відзначити, що в першій

групі тварин, що отримували диме�

тоат в дозі 0,1 мг/кг щодня,

внутрішньошлунково, протягом 10

тижнів, спостерігався токсичний

ефект на репродуктивну функцію

самок, який виражався зниженням

індексів зачаття та фертильності та

тенденцією до зниження кількості

живих плодів у посліді. У самців де�

що збільшується довжина пре�

коітального інтервалу.

Викладене вище дозволило зро�

бити висновок про те, що в умовах

проведеного експерименту недію�

чою дозою за гонадотоксичним

ефектом для самок і самців щурів

Wistar (NOЕL) є доза 0,01 мг/кг маси

тіла. Отримані дані свідчать про те,

що репродуктивна токсичність диме�

тоату є лімітуючим показником при

ідентифікації токсичних властивос�

тей цієї діючої речовини пестициду.

Таблиця 8

Сумарні показники стану репродуктивної функції самок щурів, що отримували диметоат

Показники
Статистичні
показники

Доза диметоату , мг/кг м. т.

0,1 0,01 0,0

Індекс спарювання, % X 100 100 95

Індекс зачаття, % X 751) 95 100

Індекс фертильності, % X 751) 95 95

Індекс вагітності, % X 100 100 100

Кількість жовтих тіл
X

Sx

13,0

1,0

13,0

0,6

12,2

0,64

Кількість живих плодів у приплоді
X

Sx
8,2
1,0

11,2
1,0

9,4
0,51

Число загиблих до імплантації зародків
X

Sx
3,9
1,2

1,5
0,6

2,16
0,38

Доімплантаційна загибель, %
X

Sx
26,4
7,2

12,4
5,2

17,5
3,4

Число загиблих після імплантації

зародків, плодів

X

Sx
0,8
0,3

0,3
0,1

0,63
0,13

Постімплантаційна загибель, %
X

Sx
6,4
2,4

2,1
1,0

4,9
1,2

Загальна маса плодів в посліді, г
X

Sx
35,5
4,1

41,5
3,2

39,5
1,9

Середня маса плодів, г
X

Sx
4,3
0,2

3,73)

0,2
4,2
0,1

Показники
Статистичні
показники

Доза диметоату , мг/кг м. т.

0,1 0,01 0,0

Тривалість циклу , дні
X

Sx

4,27

0,1

4,05

0,2

4,75

0,3

Тривалість стадії еструс , дні
X

Sx

1,33

0,08

1,25

0,07

1,30

0,1

Тривалість стадії метаеструс, дні
X

Sx

1,23

0,08

1,16

0,07

1,25

0,05

Тривалість стадії діеструс, дні
X

Sx

1,22

0,1

1,19

0,07

1,70

0,3

Тривалість стадії проеструс, дні
X

Sx

0,48

0,08

0,45

0,07

0,50

0,05

Тривалість прекоітального інтервалу, дні
X

Sx
2,3 3,8 3,9

Кількість самок у групі n 20 20 20

Таблиця 7

Стан естрального циклу і тривалість прекоітального інтервалу в самок щурів, що зазнали впливу диметоату

Примітка: 1) , 2) ,3)  — Р   0,05 у порівнянні з контролем
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Вважаємо за необхідне перегля�

нути затверджену на Україні вели�

чину ДДД диметоату і рекомен�

дуємо для затвердження в установ�

леному порядку величину 0,0001 мг/кг,

виходячи з NOЕL, отриманою в

проведеному нами експерименті, та

коефіцієнту запасу 100.

Н.Г. Проданчук, Н.Р.Шепельская, Л.П.Иванова,
С.Д.Сапожникова

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ДЛЯ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ИНСЕКТИЦИДА ДИМЕТОАТА

Проведены экспериментальные исследования по изучению
токсичного действия действующего вещества широко применяю�
щихся на Украине пестицидных препаратов — диметоата на реп�
родуктивную систему самцов и самок крыс Вистар в условиях
субхронического введения. Препарат вводили внутрижелудочно в
дозах 0; 0,1 и 0,01 мг/кг в течение 10 недель.

Установлено, что в группах животных, которые получали ди�
метоат в дозе 0,1 мг/кг, наблюдается достоверное снижение ин�
дексов оплодотворения и фертильности, а также тенденция к
снижению выживания плодов в помете. У самцов несколько уве�
личивалось время прекоитального периода. В условиях проведен�
ного эксперимента недействующей дозой (NOEL) по гонадоток�

сическому эффекту для самок и самцов крыс Wistar является доза
0,01 мг/кг массы тела.

Результаты исследований подтвердили наличие у диметоата

избирательного токсического действия на репродуктивную сис�

тему подопытных животных.

M. Prodanchuk, N. Shepelskaya, L. Ivanova, S. Sapognikova

THE INSECTICIDE DIMETHOATE HAZARD IDEN#
TIFICATION FOR REPRODUCTIVE SYSTEMS

The purpose of this study was to assess in the experiment the influence

of pesticide dimethoate upon the gonadal capacity of male and female

Wistar rats. Pesticide was administered five days per week for 10 weeks for

males and females, orally by gavage in dose levels 0; 0,1; 0,01 mg/kg per

day. The NOEL was considered to be the dose tested — 0,01 mg/kg/day.

This dates were critical effect for hazard identification and risk assess�

ment for this pesticide.
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